
Rekrutacja do oddziałów klas I 
w XLIV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego 

w Krakowie, ul. Bernardyńska 7

Harmonogram rekrutacji i dyżurów Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 
w XLIV LO w 2019 r.

I. SKŁADANIE DOKUMENTÓW 
(dotyczy wszystkich uczniów kończących szkołę podstawową, którzy wybrali XLIV LO
jako szkołę pierwszego wyboru)

Wymagane dokumenty:

1. wniosek  o  przyjęcie  do  klasy  pierwszej  szkoły  ponadpodstawowej -  wypełniony  i
podpisany  przez  kandydata  oraz  jego  rodzica/opiekuna  prawnego  (na  stronie  
krakow.e-omikron.pl,  po  zalogowaniu  lub  założeniu  nowego  konta,  będzie  można
wypełnić i wydrukować wniosek),

2. dokumenty  potwierdzające: poświadczone  kopie  (lub  ksero  +  oryginał  do  wglądu)
zaświadczeń  o  uzyskaniu  tytułu  laureata  lub  finalisty  etapu  ponadwojewódzkiego  /
wojewódzkiego,  konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  kuratora  oświaty,
które dają uprawnienia do przyjęcia do szkoły,

3. dokumenty potwierdzające: wielodzietność rodziny kandydata; samotne wychowywanie
kandydata  w  rodzinie;  niepełnosprawność  kandydata,  jego  rodzica  rodziców  
lub  rodzeństwa;  dokument  poświadczający  objęcie  dziecka  pieczą  zastępczą  
(patrz: zasady naboru i pliki do pobrania na stronie: krakow.e-omikron.pl).

Dyżury Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w Gabinecie Pedagoga (parter)

Data Godzina

25 kwietnia (czwartek) 13:30-15:30

7 maja (wtorek) 13:30-15:30

9 maja (czwartek) 13:30-15:30

13 maja (poniedziałek) 13:30-15:30

15 maja (środa) 13:30-15:30

21 maja (wtorek) 13:30-15:30

23 maja (czwartek) 13:30-15:30

27 maja (poniedziałek) 13:30-15:30

29 maja (środa) 13:30-15:30

04 czerwca (wtorek) 13:30-15:30

06 czerwca (czwartek) 13:30-15:30

07 czerwca (piątek) 10:00-15:00

10 czerwca (poniedziałek) 10:00-15:00

11 czerwca (wtorek) 10.00-15.00



Nauka języków obcych w XLIV LO odbywa się w grupach międzyoddziałowych. Przydział
języków  obcych  odbywa  się  wg  rankingu  punktów  uzyskanych  w  postępowaniu
rekrutacyjnym  do  oddziałów  klas  I  (dotyczy  to  także  laureatów  olimpiad  i  konkursów
przedmiotowych).  Kandydaci  mogą w deklaracji  wyboru języków wpisać najpierw swoje
priorytety,  a  następnie  mogą  podać  drugi  wariant  wyboru  języków  podczas  dyżurów
Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO.

II. DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 
(dotyczy wszystkich absolwentów szkół podstawowych, dla których XLIV LO jest szkołą
pierwszego wyboru):

Data godzina Dyżur Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
21 czerwca (piątek) 10:00-13:00 W wyznaczonych salach w XLIV Liceum 

im. Stanisława Konarskiego w Krakowie 
ul. Bernardyńska 7

24 czerwca (poniedziałek) 10:00-13:00
25czerwca (wtorek) 10:00-13:00

Wymagane dokumenty:

 poświadczona  przez  dyrektora  szkoły  podstawowej kopia  świadectwa  ukończenia
szkoły,

 poświadczona  przez  dyrektora  szkoły  podstawowej kopia  zaświadczenia  o  wyniku
sprawdzianu po szkole podstawowej,

 poświadczone kopie (lub ksero + oryginał do wglądu) zaświadczeń o uzyskaniu tytułu
laureata  lub  finalisty  etapu  ponadwojewódzkiego  /  wojewódzkiego  konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (w przypadku, kiedy nie były
dostarczone wraz z wnioskiem),

 w  przypadku  kandydatów  z  wadami  słuchu,  wzroku,  narządów  ruchu  i  innymi
schorzeniami  orzeczenie  kwalifikacyjne  publicznej  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 ewentualnie  zaświadczenia  o  szczególnych  osiągnięciach  ucznia,  które  nie  zostały
wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej z powodu braku
miejsca. 

Uwaga! Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.

III. OGŁOSZENIE LIST KANDYDATÓW 
zakwalifikowanych do oddziałów klas I oraz list kandydatów niezakwalifikowanych 
do przyjęcia do oddziałów klas I przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w XLIV LO.

Termin: 28 czerwca (piątek) godz. 12:00, tablice ogłoszeń w holu na parterze XLIV LO 
w Krakowie. 



IV. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W XLIV LO 
Potwierdzanie woli podjęcia nauki w XLIV LO im. Stanisława Konarskiego w Krakowie
przez  kandydatów  umieszczonych  na  listach  zakwalifikowanych  do  przyjęcia  
do oddziałów klas I poprzez dostarczenie oryginałów świadectw i zaświadczeń: 

Data Dyżur SKR w XLIV LO

1 lipca (poniedziałek) 10:00-13:00

2 lipca (wtorek) 10:00-13:00

3 lipca (środa) 10:00-13:00

4 lipca (czwartek) 10:00-13:00

5 lipca (piątek) 10:00-13:00

8 lipca (poniedziałek) 10:00-13:00

9 lipca(wtorek) 10:00-13:00

Potwierdzenie woli  podjęcia nauki w XLIV LO wymaga złożenia oryginałów świadectwa
ukończenia szkoły podstawowej i sprawdzianu po szkole podstawowej.

Prosimy również o złożenie:

 dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem), 
 kserokopii skróconego aktu urodzenia ucznia, 
 karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystej szkoły 

podstawowej).

V. OGŁOSZENIE  LIST  PRZYJĘTYCH  DO  ODDZIAŁÓW  KLAS  I  W  ROKU
SZKOLNYM 2019/2020

Termin: 10 lipca (środa) godz. 12:00 
tablice ogłoszeń w holu na parterze XLIV LO w Krakowie

VI. ZEBRANIE RODZICÓW UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLAS I

Termin: 10 lipca (środa) godz. 18:00



VII.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA 
będzie  prowadzona  wtedy,  gdy  XLIV  LO  im.  Stanisława  Konarskiego  w  Krakowie
będzie dysponowało wolnymi miejscami w oddziałach klas I na rok szkolny 2019/2020).

VII.1. SKŁADANIE PODAŃ: 
Biblioteka szkolna parter

Termin Dyżur SKR w XLIV LO

11 lipca (czwartek) 9:00-11:00

12 lipca (piątek) 9:00-11:00

15 lipca (poniedziałek) 9:00-11:00

16 lipca (wtorek) 9:00-11:00

Jeżeli  rekrutacja  uzupełniająca  zostanie  przeprowadzona,  wtedy  31  lipca  br.  (środa),  
do godz. 12.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna w XLI V LO ogłosi listy zakwalifikowanych
do oddziałów klas I w roku szkolnym 2019/2020 oraz kandydatów niezakwalifikowanych -
tablice ogłoszeń w holu na parterze XLIV LO.

VII.2. POTWIERDZENIE WOLI PODJĘCIA NAUKI W XLIV LO 
Potwierdzanie  woli  podjęcia  nauki  w  XLIV  LO  im.  Stanisława  Konarskiego  
w  Krakowie  przez  kandydatów  umieszczonych  na  listach  zakwalifikowanych  
do przyjęcia do oddziałów klas I 

Termin Dyżur SKR

1 sierpnia (czwartek) 9.00-11.00

2 sierpnia (piątek) 9.00-11.00

19 sierpnia (poniedziałek) 9.00-11.00

20 sierpnia (wtorek) 9.00-11.00

Listy  kandydatów  przyjętych  oraz  kandydatów  nieprzyjętych  do  klas  I  na  rok  szkolny
2019/2020 zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 22 sierpnia 2018 (czwartek) 
o godz.12.00 

Przewodniczący Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w XLIV LO

Katarzyna Śliwa


